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  کابل – عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ فبروری ٠٨
  

  جنگ امريکا و انگليس در غارت ثروت طبيعی افغانستان
  

 که يک جنگ رقابتی بين دو رقيب رندکايت از آن دا حتا جائی که در داخل کشور شنيده می شود، شنيدگی ھا

ژيک اين ي باوجود ھمکاری ھای سترات .امپرياليستی يعنی امريکا و برتانيه سر تقسيم غنايم در افغانستان در گرفته است

اين واقعيت در افغانستان اشغال شده ھم .   ناپذير شده  استجتنابدو کشور در تسخير جھان، برخورد منافع بين ايندو ا

  .رسد ھده میبه مشا

دھند که منابع طبيعی افغانستان را به غارت ببرند  امريکا و برتانيه سعی استعماری و امپرياليستی خود را به خرچ می

مقدار عظيمی از سنگ ھا .  زيرا يک حکومت دست نشانده در کابل ھرگز قادر به جلوگيری از دزدی متجاوزين نيست

که فوق العاده ) Rare Earth Element (»عنصر کمياب زمين«نام ه ماده ای بو عناصر  قيمتی مانند ليتيم و باالخص 

متجاوزين با استخراج و قاچاق اين عنصر گرانبھا به خارج افغانستان . قيمتی است، توجه تجازگران را جلب کرده است

جاوز لنگرگاه امپرياليسم واليت ھلمند که در آغاز ت.  توانند يک قسمت از مخارج نيرو ھای خود را برآورده سازند می

 در »عنصر کمياب زمين«.   است که جنگ رقابتی را بين اين دو کشور دامن زده استیبرتانيه بود، دارای چنين منابع

طبق نظر ساينس دانان، اشعۀ ليزر به آسانی  قادر به شکاف اين عنصر نبوده .  مقاصد نظامی ھم  قابل استفاده می باشد

ين ماده در پوشش بيرونی آنھا و در ساير مقاصد نظامی اينرو امريکائيان برای حفاظت اقمار مصنوعی خود از او  از

  .  استفاده می نمايند

. امريکا موفق گرديد که با استفاده از احساسات تاريخی ضد انگليس، نيرو ھای برتانيه را از منطقه به نفع خود دور کند

 در ھلمند Baschan)(نام بسشن ه ای تجاوزکار امريکا يک مرکز مخفی نظامی ب حاکی است که نيرو ھشنيدگی ھا

اين مرکز به اسم .  دن که از ھمانجا کار استخراج و ارسال آن را طور مخفی به امريکا اداره می نمايندسيس کرده اأت

حکومت .  ده است گرديگرديد، مسما نام داشت و در جريان تجاوز مردار »بسشن«يک صاحب منصب امريکائی که 

شنيدگی طبق .  ين غارتگری را ندارد، زيرا خود دست نشانده و دزد استا توانائی جلوگيری ازرزی اصالً مستعمراتی ک

خواھند که ذريعۀ عمال خود برای نيرو ھای امريکائی درد سر  ، انگيس ھا ازين باخت سخت خشمگين شده و میھا

  . خلق نمايند

دزدی ھای ثروت  کنيم، از تلفات مردم بيگناه و يان قدرت ھای امپرياليستی استقبال میکه از کشمکش ذاتی م باوجودی

  .نبايد خاموش بمانيمخويش در قربانگاه افغانستان 

 


